
AJUNTAMENT DE PALAMÓS

EDICTE

Pel qual es dóna publicitat de l’acord de la Junta de Govern, en sessió tinguda en data 9 de 
febrer de 2023,  d’aprovació de la celebració d’un mercat ocasional de venda no sedentària 
amb motiu de la festivitat de Sant Jordi.

ACORD

Primer.- Establir un mercat ocasional de venda no sedentària amb motiu de la festivitat de Sant 
Jordi el dia 23 d’abril de 2023, anomenat “Fira de Sant Jordi”.

Segon- Les condicions de celebració del mercat no sedentari de Sant Jordi seran les següents:

a) Emplaçament: carrer Major, plaça dels Arbres i carrer Cervantes, per aquest ordre.

b) Horari: de 10 a 21h (el muntatge s’haurà de fer abans de les 9.30h hora que es tancarà el C/ 
Molins)

c) Nombre màxim de llocs de venda: 60

d) Dimensions dels llocs de venda: aproximadament 3 m x 1.5 m

e) Objecte: ordenar i concentrar l’activitat

f) Venda dels següents productes relacionats amb la Diada de Sant Jordi: llibres, roses, 
discos, revistes, artesania, pins, adhesius i banderetes.

g) Altres activitats admeses per part d’entitats i associacions de caràcter cultural, 
esportiu, solidari, mediambiental o lúdic i per part de partits polítics: captacions i donatius, 
captació de voluntariat, publicitat d’entitats.

h) Forma d’assignació del lloc de venda: les parades s’assignaran correlativament del núm. 
1 en endavant i, cas que, les sol·licituds siguin inferiors al nombre total es deixaran d’ocupar els 
emplaçaments on se situarien les parades identificades amb els darrers números.

Per tant, s’assignaran primer les parades del carrer Major, seguidament les de la plaça dels 
Arbres i en últim lloc les del carrer Cervantes. Es tindrà en compte també per a l’assignació de 
l’emplaçament la situació dels establiments fixos dels sol·licitants de parada.

Cas de superar les seixanta peticions caldria fer un sorteig per designar els llocs. El sorteig 
tindrà lloc el dia 15 de març a les 12 hores al saló de sessions de l’Ajuntament, previ anunci de 
la seva celebració al taulell d’anuncis municipal.
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i) Requisits per obtenir l’autorització d’un lloc de venda: estar donat d’alta en el cens 
d’obligats tributaris i al règim corresponent de la seguretat social o exempt, si es tracta d’ algú 
que exerceix l’activitat comercial

j) Termini de presentació de sol·licituds: el dia 13 de març.

k) El model de sol·licitud: estarà a disposició al Registre general de l’Ajuntament (carrer Major 
núm. 56), a les oficines de Cultura (C/ Ave Maria, 3 2n pis) així com a la seu electrònica 
http://seu.palamos.cat.

l) Requisits de la sol·licitud per obtenir l’autorització d’un lloc de venda si s'exerceix 
l'activitat comercial: la sol·licitud haurà de contenir una declaració responsable en la que es 
manifesti que compta amb l’alta en el cens d’obligats tributaris per aquest concepte i que està 
donat d’alta al règim corresponent de la seguretat social o exempt, acompanyada de fotocòpia 
del NIF o NIE.

m) Requisits de la sol·licitud per obtenir l’autorització d’un lloc destinat a la venda per 
persones que no exerceixen l'activitat comercial: sol·licitud acompanyada de fotocòpia del 
NIF o NIE (excepte les entitats o associacions inscrites al Registre Municipal). 

Cas que l’Ajuntament no tingui constància de l’existència de determinada associació o entitat 
podrà exigir al sol·licitant que acrediti que l’entitat o associació està legalment constituïda i 
inscrita en el registre corresponent.

n) Lloc de presentació de les sol·licituds: al registre general de l’Ajuntament de Palamós o a 
través de la seu electrònica, sens perjudici d’allò que estableix l’article 16 de la Llei 30/2015, de 
l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

o) Condicions: l’exercici de l’activitat de venda no sedentària restarà subjecta als requisits que 
estableix la normativa sectorial aplicables a l’activitat comercial desenvolupada.

Tercer.- Donar publicitat de l’establiment del mercat no sedentari ocasional “Fira de Sant Jordi 
2023” mitjançant anuncis al Tauler electrònic d’edictes de la Corporació i a la web de 
l’Ajuntament, en els mitjans de comunicació locals i qualsevol altra forma que s’estimi 
procedent.


		2023-02-10T10:12:41+0100
	Lluís Puig Martorell - DNI 40527505X (TCAT)




